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''Ανορθόδοξες'' θεραπευτικές μέθοδοι
Date : Ιανουαρίου 10, 2008
Δύο
Πανορθόδοξες
Συνδιασκέψεις
για
θέματα
αιρέσεων
και
παραθρησκείας έχουν ασχοληθεί με θέματα εναλλακτικών "θεραπειών".
Συγκεκριμένα στα πορίσματα της Θ' Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως του 1997
διαβάζουμε τα εξής:
Η Θ΄ Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων
για θέματα Αιρέσεων και Παραθρησκείας (Άγιος Ιωάννης ο Ρώσσος, 8-13/10/97)
ασχολήθηκε συστηματικά με την γενικότερη απειλή των αιρέσεων και της
παραθρησκείας και ειδικότερα με την νεοφανή απειλή της νεο-ειδωλολατρείας, της
θεωρίας του κάρμα και της μετενσαρκώσεως, τις σύγχρονες «Ανορθόδοξες
Θεραπευτικές Μεθόδους» και την θεωρία της «Νέας Εποχής» περί θεωρήσεως του
κόσμου.
Α΄: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Επισημάνθηκε η ένταξη αυτών των κινήσεων και ρευμάτων μέσα στο ευρύτερο
πλαίσιο διδασκαλιών της «Νέας Εποχής» και η πλήρης υιοθέτηση του ολιστικού
μοντέλου ερμηνείας του κόσμου, έστω και αν μερικές νέο-ειδωλολατρικές ομάδες
κάνουν λόγο για πολυθεΐα.

Ερευνήθηκαν και εντοπίστηκαν τα κίνητρα, οι μεθοδεύσεις και οι τρόποι
προσηλυτισμού νεαρών κυρίως θυμάτων από τις ομάδες αυτές, και θα μπορούσαν να
συνοψισθούν στα ακόλουθα:

α΄: ΓΕΝΙΚΑ
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Παρουσιάζονται ως εναλλακτική λύση στα ποικίλα αδιέξοδα του συγχρόνου
ανθρώπου, εκμεταλλευόμενες και μεγενθύνοντας την απογοήτευσή του από την
πολιτική, την οικονομική κρίση, τα κοινωνικά προβλήματα και τον καταναλωτικό
τρόπο ζωής.

Προβάλλουν τη μεσσιανική τους αποστολή διαφημίζοντας τα «προϊόντα» τους στην
ελκυστική συσκευασία της «διεύρυνσης της συνείδησης», της αφυπνίσεως και
ενεργοποιήσεως «αποκρύφων απεριορίστων δυνάμεων» μέσα στον άνθρωπο, της
«πολιτιστικής επανάστασης»,της «απόλυτης γνώσης» κ.α.

Η «Θετική Σκέψη», η «δύναμη της συνείδησης», η «αυτοπραγμάτωση» είναι
προτάσεις των ποικιλωνύμων ομάδων που εκπροσωπούν την τάση της «Νέας
Εποχής» και του Αποκρυφισμού γενικότερα.

Πολλές από τις ομάδες αυτές παρουσιάζονται με προσωπείο επιστημονικό,
φιλοσοφικό, ψυχαγωγικό, ιατρικό κ. α. κι όμως ο χαρακτήρας τους είναι καθαρά
θρησκευτικός. Προς εξουδετέρωση δε της ποιμαντικής της Εκκλησίας αλλάσσουν
συνεχώς επωνυμίες.

Με ιδιαίτερη ανησυχία μελετήθηκε το πρόβλημα της ποιμαντικής αντιμετωπίσεως
της τηλεοπτικής και δια του ταχυδρομείου μαντείας. Πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί
λειτουργούν ως μαντεία στο ρόλο «Πυθίας». Ετονίσθη ότι η Αστρολογία με όλες τις
μορφές της και η πολυώνυμη Μαντεία και Μαγεία είναι απολύτως ασυμβίβαστες με
την Ορθόδοξη Πίστη.

Η Συνδιάσκεψη μελέτησε την επίθεση του αποκρυφισμού και την διάδοση
Νεοεποχίτικων ιδεών και αντιλήψεων στην παιδική και νεανική ψυχή. Ιδιαιτέρως οι
Εντεταλμένοι ανησυχούν, διότι παιδικά παιχνίδια, παιδική και νεανική φιλολογία,
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«εικονογραφημένα κόμικς», μουσική, videogames, και τηλεοπτικές εκπομπές
διαδίδουν ασυμβίβαστες με την Ορθόδοξη Πίστη ιδέες και πρακτικές επιφέροντας
επικίνδυνες ψυχικές αλλοιώσεις.

H Συνδιάσκεψη διαπίστωσε ότι πολλές νεοφανείς αιρέσεις και παραθρησκευτικές
ομάδες εξαπολύουν συστηματικά μηνύσεις ή απειλές μηνύσεων εναντίον των
εναντίον των Εντεταλμένων των Εκκλησιών, των Ιερών Μητροπόλεων και των
λαϊκών συνεργατών τους (όπως π.χ. συνασπισμός αιρέσεων στην Ρωσία εναντίον
της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των Εντεταλμένων της) Για το λόγο αυτό χρειάζεται
απαραιτήτως η Νομική και Ηθική κάλυψη των Εντεταλμένων από μέρους των
Εκκλησιών τους.

β΄: «ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ» ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Πάρα πολλές Αποκρυφιστικές και Παραθρησκευτικές ομάδες εμπλέκουν με ένα πολύ
επικίνδυνο τρόπο μέσα στις διδασκαλίες τους και θέματα που αφορούν στην υγεία.

Βασική διδασκαλία των ομάδων αυτών είναι η «ολιστική θεώρηση του κόσμου».
Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή υπάρχει ένας απρόσωπος θεός, ο οποίος είναι μια
παγκόσμια δύναμη ή ενέργεια που ταυτίζεται με το σύμπαν. Τα πάντα είναι
εκδήλωση αυτής της απόλυτης ενέργειας. Δεν υπάρχει διάκριση ουσίας ανάμεσα
στον Θεό και τον άνθρωπον ο Θεός δεν υπάρχει έξω από τον άνθρωπο.

Με βάση αυτή τη θεώρηση οι αποκρυφιστές διδάσκουν ότι ο άνθρωπος,
ανακαλύπτοντας τον «Θεό-Εαυτό» του και ενεργοποιώντας τις απόκρυφες δυνάμεις
που κρύβει μέσα του, μπορεί να αυτοθεραπεύεται.
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Οι «ανορθόδοξες (κατά τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών) θεραπευτικές μέθοδοι
γνωστότερες ευρύτερα ως εναλλακτικές θεραπείες, επαναφέρουν τον γιατρό - μάγο
στην σύγχρονη κοινωνία .

Τα τελευταία χρόνια οι αποκρυφιστικές και παραθρησκευτικές ομάδες
χρησιμοποιούν τις «ανορθόδοξες θεραπευτικές μεθόδους» και άλλες αποκρυφιστικές
τεχνικές για να εξαπλώσουν τις δοξασίες τους μέσω αρθρογράφων-δημοσιογράφων
σε εφημερίδες και περιοδικά, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς,
προμηθευτές δι' αλληλογραφίας, καταστήματα υγιεινής διατροφής, δια θεραπευτικών
«θρησκευτικών» πρακτικών, βοτανολογίας, ομοιοπαθητικής, ψυχοθεραπευτικής κ.α.

Οι πλείστες από τις μεθόδους και τεχνικές αυτές θεμελιώνονται σε ασυμβίβαστη με
την Ορθόδοξη πίστη και ζωή κοσμοθεωριακή τοποθέτηση και εμπλέκουν μέσα στις
διαδικασίες τους τον ανατολικό μυστικισμό, την μαγεία - σαμανισμό και τις
αντιχριστιανικές αντιλήψεις της «Νέας Εποχής»".

Δείτε ολόκληρο το κείμενο των πορισμάτων πατώντας εδώ

Και στα πορίσματα της ΙΘ ' Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως για θέματα
αιρέσεων και παραθρησκείας του 2007 διαβάζουμε:

"Στη χώρα μας ο Εσωτερισμός εμφανίζεται από το τελευταίο τέταρτο του 19ου
αιώνος. Κατά την ιστορική του διαδρομή δρα με πλήθος εξωχριστιανικών ομάδων,
όπως ο Τεκτονισμός, η Θεοσοφία, η Ανθρωποσοφία, και με εξευρωπαϊσμένες μορφές
των ανατολικών θρησκειών και των πρακτικών τους (Γιόγκα, Διαλογισμός, Ρέικι,
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Ρεφλεξολογία, Τάι Τσι, ενεργειακές μορφές τύπου Τσι, πολεμικές τέχνες της
Ανατολής κ.λ.π.), που από τους αγνοούντες την αλήθεια γίνονται δεκτές σαν
πρακτικές υγείας και ευεξίας. Στα πλαίσια αυτά καλλιεργείται η λεγόμενη
«Θρησκεία Πελατών», που αποτελεί κυρίαρχο φαινόμενο μέσα στην χαώδη
«Υπεραγορά Θρησκείας» "
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